
Landbeheer en duurzame ontwikkeLing

SuStainable uSe  
of nitrogen (Sun)
beSchrijving van het project
Landbouw was en is de voornaamste speler in het rurale landschap: samen met bossen neemt landbouw 
in Europa ongeveer 3/4 van het grondgebied in beslag. In die zin speelt hij een hoofdrol in het onderhoud 
of de verbetering van de kwaliteit van het milieu. Sinds de invoering van de Nitraatrichtlijn (91/676) in 1991, 
is de kwaliteit van het water niet aanzienlijk verbeterd. In de grensoverschrijdende regio bijvoorbeeld, zijn 
de landbouwpraktijken nauwelijks geëvolueerd. De verontreiniging door puntbronnen op veehouderijen is 
misschien teruggedrongen, maar de diffuse bronnen van verontreiniging en in het bijzonder de verontrei-
niging veroorzaakt door een overdadige bemesting zijn moeilijker te beheersen.

Dit project wil bijdragen aan de reductie van de hoeveelheid stikstof door een meer oordeelkundige be-
mesting met het oog op minder stikstofverlies naar de lucht en het grond- en oppervlaktewater. Het pro-
ject sluit dus aan op een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.

actieS
De bemestingsadviezen worden aangepast zodat meststoffen die stikstof bevatten zo doeltreffend moge-
lijk worden gebruikt en de negatieve impact op het milieu (lucht en water) beperkt wordt.

Vervolgens wordt de impact van landbouwsystemen op de uitspoeling van nitraatstikstof in twee bekkens 
van de regio geëvalueerd. Ook wordt onderzocht welke de voordelen zijn (milieukundig en economisch) 
van het gebruik van de ontworpen software met bemestingsadvies.

Via communicatieacties worden de landbouwers aangemoedigd om oordeelkundig te bemesten. Daarnaast 
krijgen ze een individuele ondersteuning bij het stikstofbeheer. Het doel is zoveel mogelijk landbouwers over 
te halen om bemestingsadvies in te winnen en het advies ook toe te passen. Zo neemt de hoeveelheid toe-
gediende meststof af en komt er bijgevolg ook minder nitraat in het grond- en oppervlaktewater terecht. 

gegevens
E-mail: grenera.gembloux@ulg.ac.be
Website: www.sun-interreg.eu
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gebied waarop het project betrekking heeft

financiële gegevens
totaal budget: 1.655.686,98 Eur
aandeel efro: 802.792,32 Eur
looptijd: 1 januari 2010 - 30 juni 2013

de resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/146.html

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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